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ניהול תקין וסדיר של מערך בחינות הבגרות  אחריות על   -ריכוז בחינות בגרות  .1
 בביה"ס:

 נוכחות מלאה בימי בחינות הבגרות, מתחילתן ועד סיומן. .1.1
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 בביה"ס:

 בבעלות. קליטת מורים חדשים ושיבוצם  .2.1

 מידי חודש.  למנהלת מש"א וחשבת השכרקבלת דיווחים חודשיים והעברתם  .2.2

 . ובפניות המורים הנוגעות אליהם משה"חטיפול בתלושי השכר של  .2.3
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 כל נושא אחר בתחומי העיסוק, אשר המעסיק יחליט שהינו בתחום אחריות המשרה.  .3
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 תנאי סף: 

 
 השכלה: 

 
 השכלה אקדמית. יתרון לבעלי   שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה. 12 •

 
 קורס מקצועי: 

 
התחייבות ליציאה לקורס שכר עובדי הוראה בשלטון המקומי, עד שנה מיום   •

 תחילת העסקה.

דרישות 
 : נוספות

 ליטה באינטרנט. , שOFFICE –יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות ה  •

 . עברית ברמה גבוההשפות:  •

 בחינות בגרות( עבודה בשעות לא שגרתיות )ימי  •

כישורים 
 אישיים: 

זמה, קפדנות ודייקנות בביצוע, כושר למידה, ראש ואמינות אישית, י: תכונות אישיות
 גדול. 

יכולת קבלת החלטות, יכולת תאום, פיקוח ובקרה, סמכותיות,    :תכונות ניהול וארגון
 נשיאה באחריות, קיום וטיפוח יחסים בינאישיים. 

 
 

הגשת  
 המועמדות:

 
באמצעות , העמוד של מכרז זה( תחתית ב קישורבניתן להגיש מועמדות באתר המועצה )

 . Google Chromeדפדפן 
 בהגשה ידנית בבניין המועצה, לידי גב' כוכי פנקר ממחלקת משאבי האנוש. או 

 לא ייענו.  יצורף שאלון אישי,הצעות שאליהן לא 
 

 
 

 מנהלה: 

 

2022/8/5ועד פרסום המכרז : מ  

                             drushim@sng.org.ilדוא"ל:  לפניות בנושאים כלליים ניתן לפנות באמצעות
 077-9802216או בטלפון: 

 זה  אין להגיש מועמדות למייל

 .  12:00בשעה   24/5/2022הגשת מועמדות תתאפשר עד ליום 
עדיפות 
לבעלי  

 מוגבלויות:

לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש תינתן עדיפות למועמד המשתייך 
בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של 

 מועמדים אחרים. 
 

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי  )קביעת  
תקנות הנכים )מבחנים לקביעת דרגות   , או לפי1956-דרגת נכות לנפגעי עבודה(, התשט"ו

, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים  1969-נכות(, התש"ל
 אחרים. 

מועמד בעל מגבלה רפואית אשר נדרש להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, רשאי לפרט את  
 ההתאמות הנדרשות ובכלל זה יצרף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה. 

 
הבהרה  
 :מגדרית

 מופנה לגברים ולנשים כאחד. המכרז
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